Referat
Dagsorden til fællesbestyrelsesmøde
Tirsdag den 22. oktober 2019 klokken 18.30-21.30
Mødet holdes på skolen.
Næste mødedato d. 27/11-19
Referent: Camilla
Afbud: Jonna
Emne

Hvad skal vi
udrette

Proces

Tid
(180 min)

Beslutning

1. Godkendelse af
dagsorden

5

Nye punkter omhandlende børnehuset efter
kaffen.

2. Godkendelse af referat

5

Godkendt

15

Sigurd koncert en god oplevelse for 3-4 klassen.
Kordag med 5 klassen.
Forskønnelse af skolen, meget er genbrug og
kommer fra kælderen. Eleverne meget stolte over
det de har lavet.
På motionsdagen var der fernisering hvor der blev
vist rundt med det nye rundt på skolen. Store taler
og jagthorn – en festlig dag. Den blev afsluttet
meget våd da det regnede voldsomt meget under
motionløbet - men de seje elever på Skave skole
løb trods regnen!
Første valgfagsomgang – en forsøgsordning. 8 børn
til madkunstskab fra Mejrup, vi sender 6 børn fra
Skave til Mejrup til håndværk og design.

3. Nyt fra Skole/SFH
Nyt fra medarbejdere

4. Nyt fra Børnehuset
Nyt fra medarbejdere

15

Arbejdslørdag - 80 forældre deltog! En helt
fantastisk dag med kæmp opbakning. Der blev
lavet rigtig mange ting både i børnehus og på
skolen.
Aulastarten har været hektisk, men det er kommet
på benene og der er hul igennem. Den nye
hjemmeside skal opdateres.
Ansættelse af ny sekretær, der er indkaldt 6
kandidater.
Afslået studerende i SFO/skole i denne omgang da
det vil koste eget personale timer.
Al unødvendige indkøb er stoppet.
Meget dejligt at komme på arbejde efter
arbejdslørdag, der bliver sat stor pris på dette.
Den nye struktur er i gang og det er en proces der
ikke er på plads endnu.
Fokus på fagligfyrtårn, der skal skabe inspiration og
motivation. Jonna næsten op 20 timer og mere i
børnehaven.
Der er blevet snakket om mere info ud til forældre
fra børnehaven.
Til stillingen der er slået op fra børnehaven har der
været 130 ansøgere.
At det er en pædagogisk assistent der skal
ansættes i børnehaven, er en beslutning der er
taget oppefra og at det skulle gøres så billigt som
overhovedet muligt.

5. Nyt fra formanden

5

6. Elevrådet

10

Den 24/10 er der bestyrelseskursus, der er meldt til
dette.
Den 11/11 er der for ledelse og formand samt
næstformand.
Elevskabe koster 50 kr. der kan betales kontant til
Caroline. Skabene kan bruges til telefon, ekstra tøj
mange praktiske ting, der er lås på skabene.
Skabene skal bruges på eget ansvar.
Ansøgning om penge til gynger, dette er blevet
bevilliget og gyngerne er bestilt.
Hoppepuderne smitter af og er klistret. Jysk energi
er blevet ansøgt om ny dug til hoppepuderne – hvis
det ikke bliver os i denne omgang, søges der igen til
april.
Bordfodboldturnering i uge 46.

Kaffe
7. Støtteforeningen
8. Skolefrugt (Else
undersøger)

9. Børnehuset

10. Skoletjenesten (Møbler)

10

10

45

10

11. Feedback på
morgenåbning

10

12. Klyngemøder

10

13. Julestue m.m.

20

14. Punkter til næste møde

5

15. Eventuelt

5

Intet at berette.
Miljø og fødevarestyrelsen har en pulje man kan
søge fristen for dette er dog udløbet.
Der er kontaktet hallen ang. et samarbejde.
Der er også kontaktet Feldborg landkøb.
Bestyrelsen i børnehuset
Rollen som bestyrelsesmedlem
Fokus på dårlige vilkår
Information omkring ansættelse af ny i børnehaven
- posen skal rystes
Fyraftensmøde i børnehuset - information omkring
situationen (økonomi)
Hvad er vores hovedpunkter - økonomi og
fagligheden (balancen i det)
Der bliver lavet et skriv ud til forældre, hvor der
informeres omkring situationen i børnehaven - der
skal slåes på det positive.
Claus danner overblik over møbelsituationen.
Der findes ud af herefter om der skal ud og kigges
efter noget.
Børnehave personalet oplever ikke at der er børn
der er kede af at skulle afleveres (de store fra SFH).
Så oplevelsen af det er at det fungerer.
Forældre kan søge morgenpasning helt op til 6
klasse.
Helle, Jonna, Kristine og Camilla
Julestuen er blevet skåret fra pga. økonomi - det er
et velholdt arrangement, men også en aften der
koster 59 personale timer - det er uden
forberedelsestimerne op til julestuen. Venø lejeren
koster 65 personale timer.
Temaugen bliver skåret.
Idrætsdag - det bliver frivillige.
Der kommer mere sammenlæsning.
Opbakning om at det er det der skal grundet
omstændighederne.
Else kommer på til januar (frugtordningen) +
mælkeordning
Principper
Mødedatoer fremadrettet
Struktur for dagsorden – nye punkter til
dagsordenen skal komme to uger før
bestyrelsesmøde. Torsdage aftner passer bedst for
alle.

